
Ajuntament de Cocentaina

Centre Social Real Blanc   Av. Real Blanc s/n  03820 COCENTAINA  (Alacant) 
Telèfons: 96 559 30 80 - 96 559 00 00  Mail: ordenanza@cocentaina.org      

Regidoria de Serveis Socials 

Dades de la persona responsable de l'acte:

SOL·LICITUD D'ÚS CENTRE SOCIAL REAL BLANC 
(Registrar la sol·licitud un mes abans de l'inici de l'activitat)

DADES DE LA PERSONA/ENTITAT SOL·LICITANT
Cognoms: Nom: NIF: 

Direcció electrònica: Telèfon contacte: 

 C.P.: Població: 

SOL·LICITA:
 L'ús de les següents instal·lacions del Centre Social Real Blanc: 

Per a l'acte:  
Que tendrà lloc el dia o dies:  

Indicar les necessitats de materials o recursos tècnics (projectors, pantalles, equips de so, vídeo, il·luminació, etc):

Indicar qualsevol observació que considereu d'interés (assaig, muntatge, altres instal·lacions, etc.)  

Cognoms: Nom: Telèfon: 

Sala d'actEs Sala Polivalent Gimnàs:

En nom propi  En representació de l'entitat (marcar si és el cas, a quin consell pertany)

Direcció postal: 

Capacitat: 150 persones 
Equipament: megafonia, projector, 
equip de so, DVD i ordinador 
portàtil.

Capacitat: 50 persones 
Equipament: projector, 
ordinador portàtil, altaveus 
i equip de so.

Capacitat: 30 persones 
Equipament: equip de so, 
ordinador portàtil, altaveus per a 
l'ordinador.

Capacitat: 20 persones 
Equipament: equip de so, 
ordinador portàtil i altaveus 
per a l'ordinador.

Aula Taller:

En horari de:  



Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     

Ajuntament de Cocentaina

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
  
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registe General. Plaça de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalitat: Gestión de dependencias municipales. 
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es  realitza en 
interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú. 

Destinataris: Les dades podran ser cedides i/o comunicades a les entitats públiques i/o privades competents i/o 
intervinents en la matèria, i en els supostos previstos per la Llei. 

Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades 
personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al 
tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal com es detalla en la "Informació Addicional". 

Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent 
adreça: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6 

  

  

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 

Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant 
que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de 
dades.

Signatura:

A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 

Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
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